CERERE
de afiliere a unui club sportiv/asociaţie judeţeană,
asociaţie municipală la
FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE ATLETISM
Cererea va conţine, sub sancţiunea nulitãţii:
1. Denumirea structurii sportive________________________________________________________________
2. Sediul-judeţul, localitatea, adresa, telefon, fax, e-mail____________________________________________
3. Organele de conducere şi administrare: Functie _________________________________________________
nume prenume________________________________ tel., e-mail_________________________________
4. Numãr de identificare _____________________________________________________________________
5. Certificat de identitate sportivã-numãrul şi data emiterii___________________________________________
6. Culorile clubului __________________________________________________________________________
7. Data, semnãtura directorului/preşedinte şi ştampila______________________________________________
La cerere se ataşeazã urmãtoarele înscrisuri doveditoare:
- actul constituirii şi statutul (copie legalizată);
- copie dupã hotãrârea judecãtoreascã definitivã şi irevocabilã de acordare a personalitãţii juridice, încheierea prin care
s-a dispus înscrierea persoanei juridice în registrul asociaţiilor sau fundaţiilor, în cazul structurilor sportive cu
personalitate juridicã;
- copie legalizatã dupã certificatul de identitate sportivã;
- copie legalizatã dupã Certificatul de înscriere în registrul naţional al persoanelor juridice, în cazul structurilor sportive,
persoane juridice fãrã scop patrimonial;
- dovada sediului;
- dovada patrimonuiului.
- orice modificare a elementelor mai sus mentionate se va transmite la FRA in termen de 30 zile
PREŞEDINTE / DIRECTOR,
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L.S.

LEGITIMARE

-

Acte necesare in vederea legitimarii:

copie carte de identitate
copie certificat de naştere (pentru cei fără C.I.)
cerere de legitimare tip.
fotografie tip pașaport
Aceste acte se vor transmite prin fax la nr. 021/300.20.40 si 021/300.20.41 cu minim 10 zile înaintea participării la
orice competiţie din calendarul central intern a atletului ce urmează a fi legitimat.
Eliberarea carnetului de legitimare şi a numerelor de concurs personalizate se va face numai după prezentarea actelor mai sus
menţionate în original, a unei fotografii color tip paşaport şi dovada achitării taxei de legitimare.
Această procedură este obligatorie pentru orice persoana care doreste sa se legitimeze.
Atleţi care nu au cetăţenie Română şi/sau cei care au dublă cetăţenie (valabil numai în cazul în care una din cele două cetăţenii
este Română) pot fi legitimaţi la un membru afiliat la F.R.A. dacă nu a mai fost legitimat niciodată la alt membru al altei Federaţii
Sportive Naţionale în condiţiile prevăzute de regulamentele I.A.A.F. si F.R.A.
Pot fi legitimaţi şi atleţi legitimaţi la cluburi membre ale altor Federaţii Sportive Naţionale doar cu permisul/ acordul/autorizaţia în
scris al acestuia (club şi a Federaţiei Sportive Naţionale respective) în conformitate cu regulamentele I.A.A.F. şi
F.R.A.Permisul/acordul/autorizaţia scrisă trebuie să menţioneze obligatoriu dreptul de a concura în Romania la Campionatele
Naţionale şi la Competiţiile Internaţionale Oficiale ex. J.O., C.M., C.E. etc. pentru F.R.A. respectiv pentru România urmând ca din
momentul legitimării acesta să beneficieze de toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din Statutul şi Regulamentele F.R.A.
Un atlet nu poate avea şi nu poate concura pe teritoriul României cu două carnete de legitimare eliberate de membri ai unor
Federaţii Sportive Naţionale afiliate la I.A.A.F.
Ex: a) un carnet de legitimare eliberat de un membru al unei Federaţii Sportive Naţionale afiliate la I.A.A.F. şi de un membru afiliat
la F.R.A. sau;
b) carnete de legitimare eliberate de doi membri afiliaţi ai F.R.A.

NOTA: Cluburile sportive care timp de 2 ani nu vor achita taxa de viză anuală a unui atlet, acesta va deveni atlet
nelegitimat și va fi radiat din baza de date a F.R.A.
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